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Bendrieji studijų rašto darbų reikalavimai 

 

3.2. Citavimas tekste ir nuorodų pateikimas 

 

Rengiant studijų rašto darbus, studijuojami ir analizuojami įvairūs informacijos šaltiniai, juose 

surastos idėjos, metodai, tyrimų duomenys naudojami siekiant kuo išsamiau atskleisti tyrinėjamą temą. 

Surasta informacija gali būti cituojama keliais būdais: pateikiant tikslias citatas, tekstą perfrazuojant arba 

apibendrinant.  

Citata – svetimo autoriaus teksto ar jo dalies pateikimas pažodžiui. Cituojant autoriaus mintis 

pažodžiui, citata turi būti išskiriama kabutėmis, nurodomas citatos autorius (jei autorius nėra, nurodomas 

leidinio pavadinimas), leidimo metai ir puslapis, iš kurio cituojama.  Jei  šaltinis neturi numeracijos 

(interneto puslapiai, vaizdo įrašai ir pan.), vietoj puslapio pateikiama kita, cituojamo teksto vietą 

nurodanti, informacija: pastraipos numeris, pavyzdžiui: (Krasauskas, 2021, pastr. 2); skirsnio 

pavadinimas, pavyzdžiui: (Baltokas, 2022, skirsnis Komunikacija); skirsnio pavadinimas ir pastraipos 

numeris, pavyzdžiui: (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2022, Osteoporozė, pastr. 

1); cituojant vaizdo ir garso įrašus, nurodomas laikas, pavyzdžiui: (Widmaier, 2022, 3:15). Citavimo 

duomenys gali būti pateikti citatos gale skliaustuose arba paminėti tekste. 

▪ Citavimas pažodžiui turi būti saikingas.  

▪ Pažodžiui cituojamas tekstas negali būti iškraipytas, jis turi būti pateiktas tiksliai taip, kaip 

parašytas originaliame kūrinyje, įskaitant ir skyrybos ženklus, net ir gramatikos klaidas. 

Citatų pateikimo pavyzdžiai:  

Pasak Pušinaitės (2015), „dažnai darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (p. 127). 

Pušinaitė teigia, kad „dažnai darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (2015, p. 127). 

„Dažnai darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (Pušinaitė, 2015, p. 127). 

2015 m. Pušinaitė teigė, kad „darnios inovacijos yra sutapatintos su ekoinovacijomis“ (p. 127).  

„principingai reaguoti ir pranešti etikos komitetui apie studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip 

plagijavimas <...>, svetimo darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems 

studentams, rašto darbo pirkimas ir jo pateikimas akademinės bendruomenės nario vertinimui“ (Vilniaus 

kolegijos Akademinės etikos kodeksas, 2015, p. 2). 

Jei citatoje praleidžiate tam tikras teksto dalis (sakinius, žodžius), praleistas vietas reikia pažymėti 

kampiniais skliaustais <...>.  

Jei citatą sudaro daugiau nei 40 žodžių, ji turi būti pateikta atskira pastraipa, atitraukta nuo 

dokumento paraštės 1,27 cm.  

Perfrazavimas – perskaitytos informacijos atpasakojimas savais žodžiais (ne pažodžiui), 

neiškraipant jos esmės. Perfrazavimas – dažniausiai taikomas citavimo metodas, kai apibendrinamas 

vieno ar kelių šaltinių tekstas. Svarbu atminti, kad perfrazuojant tekstą negalima iškraipyti originalaus 

teksto esmės. Perteikiant tekstą savais žodžiais, nurodoma autoriaus pavardė ir leidimo metai, puslapio 

nurodyti nereikia. 

Perfrazavimo pavyzdžiai: 

Originalus tekstas Perfrazuotas tekstas 



Informacijos įkėlimas ir dalijimasis „Facebook“, 

„Twitter“ ir „Instagram“ paskyrose suteikia galimybę 

greitai pasiekti plačią ir tikslinę auditoriją.  

Reklama, skelbiama įvairiuose socialiniuose 

tinkluose, greitai pasiekia daugelį potencialių 

vartotojų (Pavardenis, 2018). 

Ne išimtis ir Lietuva – augantis bendras šalies verslumo 

lygis kuria tinkamą terpę socialinio verslo plėtrai. 

Socialinis verslas Lietuvoje įgauna vis didesnę reikšmę, 

nes Lietuvoje socialinė atskirtis ypač didelė – kas 

ketvirtas žmogus Lietuvoje gyvena ties skurdo riba.  

Socialinės atskirties lygis Lietuvoje išlieka 

aukštas, todėl didėja socialinio verslo įmonių 

poreikis, o spartus verslo vystymasis sudaro 

tinkamas sąlygas šioms įmonėms kurtis 

(Tučikienė & Juknelytė-Osauskienė, 2018). 

Tiek pateikiant tikslias citatas, tiek perfrazuojant cituojamą tekstą, būtina nurodyti cituojamo 

šaltinio autorių. Autorių galima nurodyti dviem būdais: sakinio gale skliaustuose arba autorių paminėti 

sakinyje, o leidimo metus pateikti skliaustuose. Minint autorių sakinyje dažnai vartojami tam tikri žodžiai 

ar frazės: pasak, anot, kaip teigia, tvirtina, analizavo, nagrinėjo ir pan. Atmintina, kad cituojamų šaltinių 

autorių pavardės pateikiamos originalo kalba, t. y. taip, kaip pateikiama literatūros sąraše, pvz.: 

Velasquez, Горяев, Navrátilová 

▪ Visi tekste paminėti šaltiniai privalo būti pateikti literatūros sąraše. Atitinkamai visi šaltiniai, 

pateikti literatūros sąraše, turi būti naudoti tekste.  

 

NUORODŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS 

Vienas autorius  

(Jacobs, 2020) arba Jacobs (2020) 

Du autoriai  

(Pumputienė & Biziulevičienė, 2015) arba Pumputienė ir Biziulevičienė (2015) 

Trys ir daugiau autorių  

(Jasiūnienė et al., 2019), (Ulrich et al., 2018) arba Jasiūnienė ir kt. (2019), Ulrich ir kt. (2018) 

Jei autorius organizacija ar kolektyvas  

Pirmą kartą: (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija [KAM], 2018).   

Antrą kartą:  (KAM, 2018). 

▪ Antrą ir kitus kartus cituojant šaltinį, nurodoma tik santrumpa. 

Jei autoriaus nėra  

(Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2017) arba Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2017) 

▪ Jei cituojamas šaltinis neturi autoriaus, nurodomi šaltinio pavadinimo pirmi 2–5 žodžiai ir 

leidimo metai. Jei pavadinimas literatūros sąraše rašomas pasviruoju šriftu, nuorodoje jis taip pat 

rašomas pasviruoju šriftu, pavyzdžiui, knygų, žurnalų, laikraščių, ataskaitų pavadinimai rašomi 

pasviruoju šriftu, o straipsnių, knygų skyrių pavadinimai pateikiami kabutėse: 

Straipsnyje „Darnumas šiandienos organizacijoje“ (Verslas, 2018) apžvelgiama ... 

 

Autoriai ta pačia pavarde  

(J. Kazlauskienė, 2017), (L. Kazlauskienė, 2015). 

Cituojant autorius vienodomis pavardėmis, reikia nurodyti ir vardų inicialus. 

Kelių šaltinių citavimas  

(Magd, 2021; Pacevičiūtė, 2022; Ramanna, 2020) 

▪ Autoriai nurodomi abėcėlės tvarka. 

▪ Jei cituojami keli to paties autoriaus kūriniai, išleisti tais pačiais metais, prie metų prirašoma 

mažoji raidė a, b, c ir t. t. (raidės žymimos ir literatūros sąraše šaltinių aprašuose): 

(Kaptein, 2020a, 2020b) arba Kaptein tyrimas (2020a) nustatė, kad... 



Šaltinių percitavimas 

Percitavimas – kai cituojamas tekstas paimtas ne iš originalaus šaltinio, o iš jį citavusio kito šaltinio. Šis 

citavimo būdas naudojamas tik tais atvejais, jei originalas yra neprieinamas. Percituojant šaltinį, 

nurodomas cituojamo teksto originalus autorius, o nuorodoje rašoma „cituojama pagal“ ir pateikiamas 

antrinis šaltinis, iš kurio paimta citata. Literatūros sąraše pateikiamas tik antrinis šaltinis.  

Pavyzdys: 

Ball teigė, kad lojalus darbuotojas – tai darbuotojas, kuris žino organizacijos vertybes ir joms pritaria, 

jomis vadovaujasi priimdamas sprendimus (cituojama pagal Veršinskienė & Večkienė, 2007). 

Paveikslų citavimas  

Paveikslai – tai įvairios iliustracijos, schemos, diagramos, grafikai, nuotraukos, paveikslėliai ir pan. Bet 

koks paveikslas yra autorinis kūrinys, kurį pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymą (1999), be autoriaus leidimo galima atgaminti tik kaip pavyzdį mokymo ir mokslinių tyrimų 

tikslais, nurodant šaltinį. Šaltinis pateikiamas po paveikslo pavadinimo, nurodant puslapį, kuriame buvo 

publikuotas paveikslas:  

Naudojamas originalus paveikslas 

1 pav. Organizacijos socialinė atsakomybė 

Šaltinis: Carroll, A. B. (1979). Three-dimensional conceptual model of corporate performance. 

Academy of Management Review, 4(4), p. 499. https://doi.org/10.5465/AMR.1979.4498296 

Jei rašto darbo autorius paveikslą papildo ir pateikia savaip, po paveikslo pavadinimu rašoma 

„Adaptuota autoriaus(-ės) pagal“ ir nurodomas šaltinis, kuriuo remtasi sudarant paveikslą: 

Originalus paveikslas adaptuojamas 

2 pav. Organizacijos socialinė atsakomybė 

Adaptuota autoriaus pagal: Carroll, A. B. (1979). Three-dimensional conceptual model of 

corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), p. 499.  https://doi.org/10.5465/ 

AMR.1979.4498296 

Jei rašto darbo autorius paveikslą sudaro pats, po paveikslo pavadinimu rašoma „Sudaryta 

autoriaus(-ės) pagal“ ir nurodomi šaltiniai, kuriais remtasi sudarant paveikslą. Jei autorius nesirėmė 

šaltiniais, rašoma „Sudaryta autoriaus(-ės)“: 

Rašto darbo autoriaus sudaryti paveikslai 

3 pav. Organizacijos etikos ryšys su kitomis mokslo šakomis 

Sudaryta autoriaus (-ės) pagal: Magd, 2021; Pacevičiūtė, 2022; Ramanna, 2020. 

arba 

4 pav. Organizacijos etikos ryšys su kitomis mokslo šakomis 

Sudaryta autoriaus. 

Dažniausiai naudojami nuorodų pateikimo ir citavimo tekste pavyzdžiai pateikiami 6 priede. 
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